
PONDELOK 8. apríl
Apoštoli Herodión a spoločníci
Kol 3, 12 – 16, zač. 258; Lk 11, 34 – 41, 
zač. 60; (HS: 154; PZ: 108)
07.00 + z rod. Kovalíkovej
UTOROK 9. apríl
Mučeník Eupsychios
1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Mk 8, 30 – 
34, zač. 36; (HS: 155; PZ: 109)
18.00 + Helena Borošová, ročná 
liturgia s panychídou
STREDA 10. apríl
Muč. Terencius, Pompejus a spol.
Služba VPD: Gn 43, 26 – 31. 45, 1 – 
16; Prís 21, 23 – 22, 4; (MM: 30, 49)
18.00 za zdravie a požehnanie Jána, 
Ľudmily, Martina, Františka
ŠTVRTOK 11. apríl
Hieromučeník Antipas
Gal 4, 4 – 7, zač. 209; Lk 18, 18 – 27, 
zač. 91; (HS: 157; PZ: 112)
18.00 + Jozef, Mária, Helena, Imrich, 
Verona
PIATOK 12. apríl
Prepodobný vyznávač biskup Bazil
Služba VPD: Gn 49, 33 – 50, 26; Prís 
31, 8 – 31; (MM: 31)
18.00 za zdravie a pož. Márie s rod.
SOBOTA 13. apríl
Lazárova sobota
Hebr 12, 28 – 13, 8, zač. 333b; Jn 11, 1 
– 45, zač. 39; (HS: 215; PZ: 180)
07.00 za zdr. a pož. Jozefa a Márie
NEDEĽA 14. apríl
Kvetná nedeľa. Myrovanie
Požehnanie ratolestí
Flp 4, 4 – 9, zač. 247; Jn 12, 1 – 18, zač. 
41;  (HS: 217; PZ: 181)
11.00 hod.
PONDELOK 15. apríl
Svätý a veľký pondelok
1 Kor 3,18 – 23, zač. 129; Mt 24, 3 – 35, 
zač. 98 (HS: 220; PZ: 185)
07.00 + z rod. Bartkovej

UTOROK 16. apríl
Svätý a veľký utorok
Rim 8,14 – 21, zač. 67; Mt 24, 36 – 
26,2, zač. 102 (HS: 221; PZ: 186)
18.00 + Jozef Maďar, ročná liturgia s 
panychídou
STREDA 17. apríl
Svätá a veľká streda
18.00 Služba VPD: Ex 2, 11 – 22; Jób 
2, 1 – 10; Mt 26, 6 – 16, zač. 108; 
(MM: 36)
ŠTVRTOK 18. apríl
Svätý a veľký štvrtok
17.00 Liturgia sv. Bazila Veľkého s 
večierňou, Strasti: Ex 19, 10 – 19; Jób 
38, 1 – 23; 42, 1 – 5; Iz 50, 4 – 11; 1 
Kor 11, 23 – 32, zač. 149; Mt 26, 1 – 
20, zač. 107; (CHV: 1)
PIATOK 19. apríl
Svätý a veľký piatok. Prikázaný 
sviatok. Zdržanlivosť od mäsa, 
mlieka a vajec, prísny pôst 
17.00 Veľká večiereň s uložením 
plaščenice: Ex 33, 1 – 23; Jób 42, 12 – 
17; Iz 52, 13 – 54, 1; 1 Kor 1, 18 – 2, 
2, zač. 125; Mt 27, 55 – 61, zač. 110; 
(CHV: 38)
SOBOTA 20. apríl
Svätá a veľká sobota
17.00 Večiereň s Liturgiou sv. Bazila 
Veľkého: Gn 1, 1 – 13; Iz 60, 1 – 16; 
Ex 12, 1 – 11; Jon 1, 1 – 4, 11; Joz 5, 
10 – 16; Ex 13, 20 – 15, 1a; pieseň; Sof 
3, 8 – 15; 1 Kr 17, 8 – 24; Iz 61, 10 – 
62, 5; Gn 22, 1 – 18; Iz 61, 1 – 9; 2 Kr 
4, 8 – 37; Iz 63, 11 – 64, 4c; Jer 31, 31 
– 34; Dan 3, 1 – 56; pieseň; Rim 6, 3b 
– 11, zač. 91; Mt 28, 1 – 20, zač. 115; 
(CHV: 60)
NEDEĽA 21. apríl
Svätá a veľká nedeľa Paschy – Svetlé 
Kristovo vzkriesenie. Myrovanie
Sk 1, 1 – 8, zač. 1; Jn 1, 1 – 17, zač. 1;  
(HS: 227; PZ: 192)
11.00 hod.

zdroj: Slovo

    Poznať preklad a význam cudzieho slova empatia nie je pre väčšinu ľudí žiadny veľký 
problém. Je to vcítenie sa do sveta (predstáv, myslenia, problémov či emócií) kohosi iného. 
Takýmto spôsobom sa snažíme druhého pochopiť. Pri počúvaní dnešného nedeľného 
evanjelia môžeme nadobudnúť dojem, že niektorým Ježišovým učeníkom empatia zjavne 
chýbala. Alebo je tu ešte iná možnosť. To, že Ježiša, ktorý predpovedá učeníkom svoje 
utrpenie a smrť, učeníci vôbec nepočúvajú. 
    Ježiš si vzal k sebe dvanástich a začal im hovoriť, čo ho očakáva: „ ...Syn človeka bude 
vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, vysmejú ho, 
opľujú, zbičujú a zabijú, ale on na tretí deň vstane z mŕtvych“ (Mk 10, 33). Viete si naozaj 
do detailov predstaviť, ako to mohlo vyzerať? Váš najbližší, pre vás naozaj vzácny človek 
vám s plnou vážnosťou hovorí o svojej blízkej smrti. Krutej a ťažkej. A vy by ste do toho 
vážneho zdieľania vstúpili sebeckou  a drzou požiadavkou na dobré miestečko, ktoré ste si 
vysnívali v Ježišovom kráľovstve!? To všetko môže byť znakom buď absolútnej necitli-
vosti, alebo absolútnej hluchoty k tomu, čo Ježiš hovoril. Neviem, čo by som urobil, keby 
som bol na Ježišovom mieste. Našťastie. No a Ježiš? Ten s pokojom vysvetľuje najprv 
Jakubovi a Jánovi, a potom aj ostatným desiatim, že popredné a dobré miesta sú pre nich 
pripravené. Ale dostanú ich vtedy, keď dokážu byť služobníkmi všetkých. 
    Možno nás prístup apoštolov Jakuba a jeho brata Jána v dnešnom príbehu pohoršuje. Ale 
koľkokrát my všetci svojimi prosbami a požiadavkami prichádzame pred Ježiša bez toho, 
aby sme ho aspoň trochu počúvali. Chýba nám empatia alebo sme len hluchí, zahľadení do 
svojho vlastného sveta.
    Pripomenul sa mi teraz jeden starý dobrý človek ešte z prvej farnosti. Už je nebohý. 
Nech mu Pán Boh daruje večný pokoj. Pochovával som ho počas svojho pôsobenia. Mal 
okolo deväťdesiat rokov a zo svojej dedinky Nižná Písaná, čo bola filiálkou, bežne chodil 
peši niekoľko kilometrov na liturgie do vedľajších dedín. V cerkvi mal tiež „svoje“ miesto 
vpredu už dlhé roky. Úsmevnú príhodu s ním zažil môj predchodca otec Peter Rusnák, 
terajší bratislavský eparcha. Ako novokňaz slúžil vo všetkých dedinkách, ktoré do farnosti 
patrili. V Nižnej Písanej si hneď všimol tohto príjemného deda, ktorý veľmi pozorne 
počúval všetky kázne. Doslova mu visel na ústach a on sa z toho dobrého človeka tak 
vytešoval. Až do momentu, kedy zistil, že je poriad-
ne hluchý a skoro nič z toho, čo on hovoril, nepoču-
je. 
    Presne tak múdro môžeme vyzerať aj my. Hľadí-
me tu v chráme na Ježiša, počujeme, že Ježiš niečo 
rozpráva, celkom zbožne vyzeráme, tvárime sa, ako 
nás to zaujíma, ale v skutočnosti sme svojou mysľou 
a srdcom niekde celkom inde. 

otec Marek
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Narodil sa v Todi (severne od Ríma) vo váženej kresťanskej rodine a bol diakonom. 
Pápež Teodor I. ho poslal do Carihradu, aby potlačil monoteletizmus (blud, ktorý hlásal, 
že Ježiš Kristus mal iba jednu vôľu a jedinú činnosť, a to božskú, nie ľudskú). Aj keď bol 
Martin veľmi učený, predsa v Carihrade nedosiahol úspech. Po návrate do Ríma pomá-
hal pápežovi v boji proti bludárom. V roku 649 pápež zomrel a za jeho nástupcu zvolili 
diakona Martina. Nečakali na to, či ho cisár schváli, a vysvätili ho za biskupa. Martin 
zvolal synodu do Ríma, kde sa hovorilo o monoteletizme a o listoch, ktoré východní 
patriarchovia vydali. Jednoznačne učenie zavrhli, vyhlásili ho za nekatolícke a na bludá-
rov uvalili kliatbu. Pápež poslal cisárovi osobitný list, v ktorom ho prosil, aby ochraňo-
val pravé učenie. Panovníka to pobúrilo. Nariadil, aby zatkli všetkých biskupov Západu 
aj pápeža. No zámer mu nevyšiel. Cisár teda vymenoval nového miestodržiteľa, ktoré-
mu rozkázal, aby pápeža priviedol do Carihradu. Pápež bol vtedy osem mesiacov chorý. 
Duchovenstvo aj obyvatelia Ríma zacítili nebezpečenstvo v naoko priateľskej žiadosti o 
stretnutie so Svätým Otcom, ktorú miestodržiteľ predložil. No pápež chcel zabrániť 
krviprelievaniu. S bolesťami vstal z lôžka a dobrovoľne sa vydal do rúk vojsku. 20. 
decembra 654 ho predviedli pred súd, kde ho obvinili z vlastizrady a odsúdili na smrť. 
Cisár oboznámil s výsledkom aj patriarchu Pavla, ktorý náhle ochorel a bol pôvodcom 
týchto udalostí. Keď počul, čo sa stalo, pohlo sa v ňom svedomie. Uvedomil si, že 
odsúdili nevinného. Vzápätí zomrel. Cisárom to tiež pohlo. Odvolal rozsudok smrti, 
pápeža dal odviesť do iného žalára, a potom  loďou na Krym, kde žil do svojej smrti 16. 
septembra 655. Pochovali ho v Chersonese na Kryme, neskôr telo previezli do Carihra-
du a napokon do Chrámu sv. Silvestra v Ríme vedľa pozostatkov sv. Martina z Tours.

► Veľký pôst. Vstupujeme do šiesteho týždňa Veľkého pôstu. V stredy a v piatky vás 
pozývame na kajúce Služby vopred posvätených darov (VPD). Utorok sa po večernej 
svätej liturgii modlíme Veľkopôstny moleben. 
► Krížová cesta. Dnes popoludní o 14.30 sme pozvaní na spoločnú modlitbu Krížovej 
cesty do Radatíc.  Po nej o 17.00 bude na fare stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú 
na svätú spoveď.
► Stretnutie pri Božom slove. Večerné stretnutie na fare bude o 18.30 h. 
► Veľkonočné  spovedanie. V sobotu 13. apríla bude vo farnosti veľkonočné spoveda-
nie: 09.15 – 09.45 Janov; 10.00 – 10.30 R. Pekľany; 10.45 – 11.15 Ľubovec. 
► Sväté liturgie v Kvetnú nedeľu 14. apríla: 08.00 Janov; 09.30 Ruské Pekľany; 11.00 
Ľubovec. Pri sv. liturgiách bude požehnanie ratolestí a myrovanie. 
► Veľká noc. Pozývam vás na všetky obrady. Veľká noc nie je iba Veľký piatok či 
Veľkonočná nedeľa. Je to prežívanie všetkých udalostí. Začínajú sa na Veľký štvrtok 
spomienkou na poslednú večeru, kedy bola ustanovená sviatosť Eucharistie a kňazstva. Je 
to čas prežívania Svätých strastí, začiatku utrpenia Pána cez čítanie dvanástich evanjelií, 
po ktorých sa prestáva zvoniť až do veľkonočného rána. Potom prechádzame do slávenia 
prikázaného sviatku a pôstneho dňa Veľkého piatku, keď Ježiš za každého z nás zomrel na 
kríži. Veľká sobota je dňom adorácie a poklony pri Božom hrobe. Liturgia sv. Bazila s 
večierňou nás bezprostredne pripravuje na Vzkriesenie. Vrcholom je nedeľné ráno s 
modlitbou utierne, kedy sa aj my môžeme presvedčiť o tom, že Ježišov hrob je prázdny.
► Poklona pri Božom hrobe. V priebehu Veľkej soboty bude chrám otvorený k modlit-
be pri Božom hrobe. Na stolíku je časový rozpis, kde sa môžete zapísať. Pozývam na 
spoločnú modlitbu pri Božom hrobe o 10.00 hod aj všetky deti.
► Púť do Medžugoria. Farnosť Abranovce organizuje púť do Medžugoria 21. –  28. 
júla. Ponúkajú možnosť pripojiť sa k nim. Cena: 230 eur. Prihlásiť sa môžete v sakristii. 

Oznamy

Svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež

    Pre uplynulý piaty týždeň Veľkého pôstu je charakteristická nádherná 
modlitba Veľkého kajúcneho kánona sv. Andreja Krétskeho. Spieva sa skrúše-
ným srdcom i hlasom a po každom z krátkych tropárov sa robí veľká poklona.

   Veľ ký kánon
 
    Je dôležité, aby sme sa teraz vrátili k myšlienke a skúsenosti Veľkého pôstu ako 
duchovnej cesty, ktorej cieľom je naše prenesenie sa z jedného duchovného stavu 
do iného. Ako sme už povedali, väčšina dnešných kresťanov ignoruje tento cieľ 
Veľkého pôstu a vidí v ňom len obdobie, počas ktorého si „musia“ splniť svoje 
náboženské „záväzky“ – spovedať sa a prijímať raz do roka – a podriadiť sa 
niektorým diétnym obmedzeniam. 
    Veľký kajúcny Kánon sv. Andreja Krétskeho môže byť opísaný ako kajúcna 
lamentácia odkrývajúca pred nami ohavnosť a hĺbku hriechu, zmietajúca dušu v 
zúfalstve, ľútosti a nádeji. Sv. Andrej s jedinečným umením preplieta veľké biblic-
ké témy – Adam a Eva, raj, pád, patriarcha Noe a potopa, Dávid, zasľúbená zem a 
nakoniec Kristus a Cirkev – s vyznaním hriechu a pokáním. Udalosti posvätnej 
histórie sú ukázané ako udalosti môjho života, Božie konanie v minulosti ako 
konanie zacielené na mňa a moje spasenie, tragédia hriechu a zrady ako moja 
osobná tragédia. Môj život je mi ukázaný ako časť veľkého boja medzi Bohom a 
silami tmy, ktoré proti nemu povstávajú. 
    Kánon sa začína týmto hlboko osobným tónom: „Odkiaľ začnem oplakávať 
skutky svojho biedneho života? Aký počiatok dám terajšiemu náreku Kriste? Ale 
ty ako milosrdný daruj mi odpustenie hriechov.“ 
    Deväť piesní kánona mi znovu a znovu rozpráva duchovný príbeh o svete, ktorý 
je i mojím príbehom. Cieľom je práve to, aby bol pred nami odhalený hriech a aby 
nás viedol k pokániu. A hriech sa neodhaľuje definíciami a jeho zoznamom, ale 
hlbokou meditáciou nad veľkým biblickým príbehom, ktorý je skutočne príbehom 
hriechu, pokánia a odpustenia. Táto meditácia nás vedie do odlišnej duchovnej 
kultúry, vyzýva nás úplne odlišným pohľadom na človeka, jeho život, ciele a 
motiváciu. Obnovuje v nás základný duchovný rámec, v ktorom sa pokánie opäť 
stáva uskutočniteľné. Keď počujeme napríklad toto: „Ábelovej spravodlivosti 
som sa nepripodobnil, Ježišu, nikdy som ti nepriniesol príjemný dar, ani Boží 
skutok, ani čistú obeť, ani bezúhonný život,“ chápeme, že príbeh prvej obety, tak 
stručne spomenutý v Biblii, odhaľuje niečo podstatné o našom vlastnom živote, o 
človeku samotnom. Chápeme, že hriech je predovšetkým odmietnutím života ako 
prínosu a obety Bohu, alebo, inými slovami, odmietnutie božskej orientácie života, 
že hriech je preto pri svojom koreni odklonením našej lásky od Božej lásky.
    Aby bol veľký kánon správne vypočutý, zahŕňa pochopiteľne poznanie Biblie a 
našu schopnosť podieľať sa na meditáciách o jeho zmysle. Kajúca liturgia nie je 
iba šírením biblického učenia, ale práve odhalením biblického spôsobu života.
(spracované podľa knihy  Alexandra Schmemanna: Veľký pôst, cesta k Pasche)
(pokračovanie nabudúce)

otec Marek
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Svätý a veľ ký štvrtok
09.30 Archijerejská svätá liturgia v prešovskej katedrále
17.00 Veľká večiereň s Liturgiou svätého Bazila Veľkého – Ľubovec
18.30 Sväté a spasiteľné strasti nášho Pána Ježiša Krista – Ľubovec

Svätý a veľ ký piatok
15.00 Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu – Ruské Pekľany
16.00 Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu – Janov
17.00 Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu – Ľubovec

Svätá a veľ ká sobota
08.00 Otvorenie chrámu k celodennej poklone pri Božom hrobe
17.00 Večiereň s Liturgiou svätého Bazila Veľkého – Ľubovec

Svätá a veľ ká nedeľa Paschy
05.00 Utiereň vzkriesenia a posvätenie jedál – Ľubovec
07.00 Vzkriesenie, svätá liturgia a posvätenie jedál – Ruské Pekľany
09.00 Vzkriesenie, svätá liturgia a posvätenie jedál – Janov
11.00 Svätá liturgia a posvätenie jedál – Ľubovec

Svetlý pondelok
08.00 Svätá liturgia – Janov 
09.30 Svätá liturgia – Ruské Pekľany
11.00 Svätá liturgia – Ľubovec

Program veľ konočných sviatkov 
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